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1) Druhy elektráren 

 

Rozdělení: 

 

- vodní elektrárna (mění tlakovou energií vody na mechanickou ve vodní turbíně, která 

roztočí generátor. V generátoru se mechanická energie mění na elektrickou. Dnes jsou 

taky přečerpávací elektrárny.) 
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- tepelná elektrárna (má zařízení na výrobu páry (parní kotel), parní turbínu, ve které se 

tepelná energie páry mění na mechanickou. Dále má generátor, který mění mechanickou 

energií na elektrickou a před rozvodem do sítě transformátor.) 
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- jaderná elektrárna (má jaderný reaktor, který ohřívá tekutinu, tekutina ohřívá vodu na 

páru, pára pohání turbínu parní elektrárny, turbína pohání generátor a transformátor) 
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- větrné a solární elektrárny (nové způsoby získávání energie)  
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Elektrárna je technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie. Ta se získává 

přeměnou z energie vázané v nějakém zdroji. Nejčastěji je tato energie nejdříve přeměněna na 

energii mechanickou, kterou je následně poháněn elektrický generátor. Další alternativou může 

být využití fotovoltaického jevu nebo termoelektrického jevu, ale obě možnosti jsou prakticky 

nepoužitelné pro větší elektrické výkony. 

 

 

http://www.scinet.cz/wp-content/uploads/2010/04/solarni_panely_2.jpg
http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/solarni%20panely-dum.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_gener%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%BD_jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Termoelektrick%C3%BD_jev


Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek. 
Při zpracování využita učebnice Strojní zařízení pro odborná učiliště, obor vzdělávání zednické práce, nakladatelství 

PARTA, 2005 

 

 

2) Písemná část do sešitu 
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1) Druhy elektráren 

 

Rozdělení: 

- vodní elektrárna (mění tlakovou energií vody na mechanickou ve vodní turbíně, která 

roztočí generátor. V generátoru se mechanická energie mění na elektrickou. Dnes jsou 

taky přečerpávací elektrárny.) 

- tepelná elektrárna (má zařízení na výrobu páry (parní kotel), parní turbínu, ve které se 

tepelná energie páry mění na mechanickou. Dále má generátor, který mění mechanickou 

energií na elektrickou a před rozvodem do sítě transformátor.) 

- jaderná elektrárna (má jaderný reaktor, který ohřívá tekutinu, tekutina ohřívá vodu na 

páru, pára pohání turbínu parní elektrárny, turbína pohání generátor a transformátor) 

- větrné a solární elektrárny (nové způsoby získávání energie)  

                                                                              

Elektrárna je technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie. Ta se získává 

přeměnou z energie vázané v nějakém zdroji. Nejčastěji je tato energie nejdříve přeměněna na 

energii mechanickou, kterou je následně poháněn elektrický generátor. Další alternativou může 

být využití fotovoltaického jevu nebo termoelektrického jevu, ale obě možnosti jsou prakticky 

nepoužitelné pro větší elektrické výkony. 
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